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Onderwerp 

 

Besluit 

1. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer D. 

Graatsma (SP) over ICT- en 

Telecom voorzieningen bij de 

provincie. 

 

Het college stelt de antwoorden gewijzigd vast. 

  

2. 
Halfjaaroverzicht 

communicatiekosten 

 

 

Het college besluit: 

- Het overzicht communicatiekosten van het eerste half jaar 2006 in kennisgeving aan 

te nemen; dit overzicht, met bijgaande brief, toe te zenden aan Provinciale Staten, 

ter bespreking in de Rekeningcommissie van 13 september a.s. 

  

3. 
Procedure tot gebruikmaking 

van de uitzonderingsclausules 

op de aanbestedingsregels 

voor de tijdelijke inhuur van 

interim sectormanager 

Communicatie 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule 

overeenkomstig de aanbestedingsregels, regel 6 punt B van de 

aanbestedingsregels inzake de opdracht tot: 

- tijdelijke inhuur van een interim sectormanager Communicatie met 

terugwerkende kracht van 1 januari 2006 tot 1 oktober 2006, zonder een 

optie tot verlenging. 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur van directie Middelen om de 

opdracht tot uitvoering te verlenen. 

  

4. 

Procedure tot gebruikmaking 

van de uitzonderingsclausules 

op de aanbestedingsregels 

voor de tijdelijke inhuur van 

projectleider Werving en 

Selectie 

 

 

Het college besluit: 

1. in te stemmen met het voorstel om gebruik te maken van uitzonderingsclausule 

overeenkomstig de aanbestedingsregels, punt B van de aanbestedingsregels 

inzake de opdracht tot: 

- tijdelijke inhuur van een projectleider Werving en Selectie met 

terugwerkende kracht van 1 augustus 2006 tot 1 februari 2007, 

inclusief een optie tot verlenging van twee maanden. 

2. Toestemming te verlenen aan de directeur van directie Middelen om de 

opdracht tot uitvoering te verlenen. 

  

5. 

Beantwoording statenvragen 

van het statenlid mevrouw ing. 

J. Geldhof (D66) over 

mogelijk vertrek /Amsterdam 

Barokorkest 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

6. 
Provinciale restauratie 

Uitvoerings Programma 2006-

2011  

 

Het college besluit: 

a. Het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2006-2011 vast te 

stellen; 

b. Het Provinciaal Restauratie Uitvoerings Programma 2006-2011 bekend te 

maken en mee te delen overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht; 

c. PS door middel van bijgevoegde brief te informeren. 
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Onderwerp 

 

Besluit 

  

7. 

Rechtmatigheid 2006 

 

Het college besluit: 

- Kennis te nemen van de, in overleg met PriceWaterhouseCoopers, als onrechtmatig 

aan te merken dossiers 2006;  

- Kennis te nemen van de acties die worden ondernomen om de rechtmatigheid van 

deze dossiers te reduceren/ te herstellen; het college maakt een voorbehoud ten 

aanzien van het punt GS-vervoer. 

- Provinciale Staten te informeren door middel van een brief conform bijgevoegd 

concept 

  

8. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer H.A. 

Binnema (GroenLinks) over 

aanbesteding 

hogesnelheidsveerdienst 

Velsen-Amsterdam 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

9. 
Beantwoording statenvragen 

van het statenlid de heer 

K.W.C. Breunissen 

(GroenLinks) over gewenst 

wandelpad langs de Ringvaart 

in de Haarlemmermeer 

 

Het college stelt de antwoorden vast. 

  

10. 
Uitvoering motie 8-19 

‘Bekeuring wordt beloning’ 

 

 

Het college besluit: 

- De inliggende reactie op de motie van het statenlid dhr. J.H.M. Bond (CDA) naar 

aanleiding van de begrotingsbehandeling 2006 vast te stellen en de tekst van de 

vragen en antwoorden ter kennis te brengen van de leden van de provinciale staten. 

  

11. 

Lijst met (gedeeltelijk) goed te 

keuren bestemmingsplannen 

en verklaringen van geen 

bezwaar artikel 19 WRO c.a. 

 

Het college besluit conform de voorstellen op de lijst betreffende: 

Art.19; verklaringen van geen bezwaar. 
- voor het uitbreiden agrarische loods aan de Van Beekstraat 294 te Landsmeer, 

- voor het realiseren deelproject 10 van Bus-on-line, gemeente Alkmaar,  

Goedkeuring van bestemmingsplannen waartegen bedenkingen zijn ingediend: 
- bestemmingsplan “ Stadspark” , gemeente Velsen,  

- bestemmingsplan Schelphoek, gemeente Alkmaar,  

- bestemmingsplan Centrum, gemeente Laren,  

- bestemmingsplan Stedelijk Gebied, gemeente Naarden,  

  

12. 
Agenda IPO-

bestuursvergadering d.d. 7 

september 2006  

 

Het college besluit: 

- kennis te nemen van de agenda van het IPO-bestuur d.d. 7 september 2006. 

  

13. 

Handhavingrapportage 2005 

(afdeling Milieubeheer en 

 

Het college besluit: 

a. Kennis te nemen van de Handhavingrapportage 2005, 
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Onderwerp 

 

Besluit 

Bodemsanering) 

 

b. De Handhavingrapportage 2005 vast te stellen en 

c. De Handhavingrapportage 2005 ter kennisname aan de PS-commissie NLWM 

aan te bieden. 

d. De Handhavingrapportage over het jaar 2006 en verder uit te breiden tot alle 

handhavingstaken van de provincie Noord-Holland. 

  

14. 
Instellen kamer administratief 

beroep 

 

Het college besluit: 

1. een kamer administratief beroep te vormen voor de behandeling van dit 

administratief beroep; 

2. de portefeuillehouder, zijn plaatsvervanger en gedeputeerde Poelmann aan te 

wijzen als leden van de kamer; 

3. de portefeuillehouder aan te wijzen als voorzitter van de kamer; 

4. een datum vast te stellen waarop de zitting plaats vindt (voorstel: in de week 

van 30 oktober). 

  

15. 
Wijziging reglement 

hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier 

 

Het college besluit: 

1. de voordracht en het ontwerpbesluit tot wijziging van het Reglement van 

bestuur voor het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier vast te stellen; 

2. de portefeuillehouder te machtigen de voordracht en het ontwerpbesluit 

zonodig aan te passen; 

3. de voordracht en het ontwerpbesluit ter besluitvorming aan Provinciale Staten 

toe te zenden; 

4. de brief volgens bijgaand concept aan mr. ing. A.E. Noordhuis met de reactie 

op de ingekomen zienswijze te verzenden. 

  

16. 
Jaarverslag OV-Taxi Noord-

Holland Noord 2005 

 

Het college besluit: 

1. Het jaarverslag 2005 voor de OV-Taxi Zuid-Kennemerland/IJmond vast te 

stellen. 

2. Het jaarverslag te sturen aan Provinciale Staten. 

  

17. 

OV-taxivervoer Gooi en 

Vechtstreek 

 

Het college besluit: 

1. Het OV-Taxivervoer Gooi en Vechtstreek te verlenen aan vervoerder 

Connexxion Taxi Services BV voor de periode 1 januari 2007 tot en met 31 

december 2009 met de mogelijkheid voor verlenging met telkens een jaar tot 

uiterlijk 1 januari 2012. 

De sector Communicatie kan de pers nadere inlichtingen geven over de besluiten 
 

  over de nummers: 

B.Adema tel. (023) 514 46 39 9 

R.Fillet tel. (023) 514 44 09 5, ,6  

Y.de Groot tel. (023) 514 4022 1, 2,  3, 4, 15,  

M. Lansdaal tel. (023) 514 36 41 7, 11, 12,    

K. Grevers tel. (023) 514 36 42 8, 10,13,  14, 16, 17 

  

 

N.B.: stukken m.b.t. genoemde besluiten zijn niet altijd beschikbaar i.v.m. eventuele aanpassingen. Bovendien kunnen 

zij pas worden verstrekt als zij de geadresseerde hebben bereikt. Ook antwoorden op statenvragen worden pas 

beschikbaar gesteld als de antwoorden de vragenstellers hebben bereikt. 
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Vragen van niet media-vertegenwoordigers over besluiten zullen afgehandeld  worden via het algemene 

provincienummer  (023)  514 31 43 . Daarbij vragen naar de behandelende ambtenaar van het stuk.  
 

 

 

 

 
Titel:GS-besluitenlijst d.d. 05-09-2006 openbaar 

Datum:05-09-2006 


